
auf ung. Boden" lesz (41, 71. old.). Érdekes, hogy a gazdasági vonatkozás
ban Győr 1271. évi, a bíráskodásnál Pozsony 1291. évi kiváltságlevelét is 
idézi (54, 90 old.), nem feledve a bécsieknek IV. Béla által biztosított 
kereskedelmi kiváltságait sem a magyar városokban (57. old). 

A könyv nagy anyagából a várkerület és a honvédelmi körzet 
összefüggését emelnénk ki, amely számunkra is jelentős. Az olvasóban 
az a benyomás támad, hogy a magyar vármegyék eredeténél gyakran 
(és joggal) emlegetett frank—bajor comitatus sokkal bonyolultabb és 
időben differenciáltabb intézmény, mint kutatásunk fel szokta tenni. 
A Karoling-kori várkerületeket nemegyszer germán népi várakra vezeti 
vissza, így a kvádokéit véli felfedezni Nyitra, Pozsony és IyUndenburg 
(Bfeclav) esetében. Rámutat a kölcsönhatásra a délnémet és szláv vár
szervezet között, a prioritás eldöntését az egyes esetekre hagyva. Kiemeli 
a kalandozások korának (die Ungarnzeit) a városépítésekre és a vár
kerületek kiterjedésére tett hatását. A német településeken túl tekintve 
„Nachbildungen" megjelöléssel illeti a magyar vármegyéket és a cseh 
kasztellániákat, ami persze túlságos leegyszerűsítése a kérdésnek (35—41. 
old.). 

Mindössze arra kívántunk itt rámutatni, hogy F. könyve a magyar 
kutató számára is érdekes és tanulságos olvasmány. Polgári szemlélete 
alapjában véve mentes az Ostforschung agresszív nacionalista vonásai
tól. Bizonyára megérné a fáradságot, ha a városok külső területének 
kérdésére a magyar történetírás is figyelmet fordítana. 

Bónis György 

Patze, Hans: Recht und Verfassung thüringischer Städte. Thüringische 
Archivstudien. 6. köt. H. Böhlaus Nachf. Weimar 1955, XXIII. + 
299 old. 

Az 1937-ben alapított Türingiai Történeti Bizottság tervbe vette 
a felszabadulás óta Türingia keretében egyesített 127 város jogszabályai
nak kiadását, s ennek során megbízta a szerzőt az egykori szász-alten-
burgi hercegség tíz városa okleveleinek összegyűjtésével. P. mintegy a 
készülő forráskiadvány bevezető tanulmányának tekinti könyvét, amely 
egyrészt a szükségképpen kimaradó elszórt jogtörténeti adatokat akarja 
hozzáférhetőkké tenni, másrészt a kiadvány olvasóit szeretné a tárgyalt 
városok szervezeti és jogfejlődésében eligazítani. A szerző mint alten-
burgi levéltáros átkutatta az ottani tartományi és a szóba jövő városi 
levéltárakat; a jogtörténetileg jelentős oklevelek regesztáit városonként 
függelékben adja. 

A Bevezetés után a könyv fejezetei a következő városokkal fog
lalkoznak: Altenburg, Eisenberg, Gössnicz, Kahla, IyUcka, Meuselwitz, 
Orlamünde, Ronneburg, Schmölln, Stadtroda. Súlyánál fogva egyharmad 
résznél több hely jut magának Altenburgnak. A tíz városnál, amennyi
ben az anyag megengedi, az illető fejezeten belül a következő kérdésekről 
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esik szó: a város kialakulása, alkotmánya, városjoga és gazdasági jogai. 
Tárgyalásuk a XX. század elejéig terjed; mindenütt megtaláljuk az illető 
város 1800 körüli térképét is. Városonként tagozódnak a pontos levéltári 
jelzettel ellátott regeszták is. A vertikális fejezetek kifejezetten hely
történeti tárgyalását hasznosan egészíti ki az eredmények összefoglalása. 
Megismerésük a magyar kutatás számára is tanulságos lehet. 

A szerző első eredménye a vár és a város kettősségének kimutatása. 
Szerinte város ott fejlődött ki, ahol a vár biztosította a kereskedőket a 
rablótámadások ellen, s amellett a település közvetlenül forgalmas út 
mentén feküdt (pl. Altenburg az Alsó-Szászországból Csehországba 
vezető úton). A várúr bírói hatósága segítségével megteremthette a 
vásárhely belső békéjét is, sőt immunitást is nyújthatott neki; az utóbbi 
aktus már városalapítással ért fel (pl. Roda). A területi bíráskodástól 
való felszabadításnak persze különböző fokozatai lehettek. További 
eredmény a türingiai városoknál megfigyelhető kettős település: az 
óváros vagy a régi piac mellett a tartományúr szabályosnak megter
vezett újvárost alapított, s a régit vagy belefoglalta a szélesebbre mére
tezett falak közé (Altenburg, Eisenberg), vagy vele átellenben létesített 
új várost a folyó túlsó partján (Schmölln). Ez a Doppelanlage átmenet 
a szervesen nőtt, római tradiciójú nyugat-német és a tervszerűen alapí
tott kelet-német városok között; nem egyedüli sajátossága, de gyakori 
jelensége a türingiai-szász területnek (Chemnitz, Mühlhausen, Zeitz, 
Naumburg, Lipcse, Weimar stb.). A városfejlesztésben közreműködő 
urak között P. a császárt (Altenburg) és a tartományurakat említi. A tíz 
tárgyalt város közül öt jellemzően abban a korban keletkezett, amikor 
a kisebb dinasztiák megteremtették tartományúri hatalmukat. 

A városok anyagi jogának megvizsgálása megmutatja a jog
családok szerinti tagolás fogyatkozásait: a tíz városban a legkülönfélébb 
városi jogok találkoztak össze, s az anyavárost (pl. Goslar, Jena, Gera) 
a fejedelem akarata határozta meg. A tíz közül egyetlen város jogáról 
készült átfogó jogkönyv (Schmölln, 1524). A városalkotmányban is 
nagy a változatosság: Altenburgban 12 tagú tanács és 6 tagú bíróság 
(Schöffenkollegium) működött, Eisenbergben 8 tanácsosból 2 volt egy
úttal Schöffe is, a többiekben általában bíró és 4 tanácsos állott a város 
élén. Időben Altenburg a XIII. század derekától (consules 1256, univer-
sitas consulum 1274, magister consulum 1318), a többi a XIV. században 
építette ki tanácsát, s a következő században juttatta szóhoz a céhpolgár
ság képviselőit (fertálymesterek, szószóló stb.) a városi gazdálkodás 
ellenőrzésében. Több helyütt kimérték a város külső területét is (Bann
meile), amely egyben gazdasági jogainak kiterjedését is megszabta. A 
városi jelleget a gazdasági elkülönülés és a tartományi bíróságtól való 
mentesség adta meg; ezek birtokában vívták a városok állandó harcai
kat tartományuraik (a XIV. század végétől a Wettiniek) ellen. 

P. legtanulságosabb eredményei a városi önkormányzat hanyat
lására vonatkoznak. A XVI. századtól kezdve csökkent a tanácsosok 
száma és munkaköre; az abszolutizmus megnyirbálta jogaikat, a XIX. 
századi forradalmak elsöpörték megmerevedett patrícius-kormányukat. 
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A fejedelmek, akik azelőtt a tartományuraság kiépítése érdekében még 
támogatták is a városok megerősödését, 1446 óta sorra bocsátották ki 
„országos rendtartás"-aikat (Landesordnung), most már valamennyi 
alattvalójuk számára. A rendtartások eleinte csak a rendi állam osztályai 
közötti egyensúlyra törekedtek, 1600 táján azonban már kezdtek bele
nyúlni a városok belső életébe is. A XVIII . század rendtartásai a város
alkotmány, magánjog és büntetőjog teljes szabályozását adták, s a 
magisztrátusokat egyszerű végrehajtó szervekké süllyesztették. Mint 
nálunk, Türingiában is a városi gazdálkodás bajaira hivatkozva nyomta 
el az uralkodó az önkormányzatot, ha nem is a Poroszországban ismert 
mértékben. A Stein-féle porosz városi rendelet (1808) hatására, de dön
tően csak az 1830. évi júliusi forradalom következtében éledt fel a város
kák autonómiája, bizonyos „liberális" mezben és sok középkori marad
vánnyal terhelten. Az 1831. évi szász-altenburgi alkotmány csak a város
szervezet irányvonalait szabta meg, amelyek között a közvetett válasz
tójog — jellemzően — fontos helyet foglalt el. A Zollverein elvette a 
városoktól a söradó jövedelmet, az 1848. évi forradalom a bíráskodást, 
ez azonban meghozta — legalábbis egy időre — a közvetlen választójogot. 
A bismarcki birodalomban az 1873. évi szász városi rendelet szabta meg 
a városok helyét a burzsoá közigazgatásban; a mintát továbbra is Alten-
burg szabályzata (1897) adta. 

A tanulmány felvillantja a társadalmi mozgalmakat is: az 1270. 
évi altenburgi zavargást a kolostori cenzus ellen, a kézművesek behatolá
sát a pénzügyi ellenőrzés apparátusába, a polgármesteri tisztség kisajátí
tásá t a gazdagok számára. Mélyebb társadalmi szemlélet hiányában 
tárgyalása annál színtelenebbé válik, minél közelebb jut korunkhoz; a 
német liberalizmus felemásságát, retrográd vonásait nem ismeri fel. De 
így is jelentős érdeme, hogy — a Bevezetőben jelzett szándéka szerint — 
két hiányosságot pótolt a hatalmassá duzzadt német városjogtörténet
ben: kisebb tar tományi városok sorsát kísérte figyelemmel, éspedig 
egészen a legújabb kor küszöbéig. 

Bónis György 

Horváth, Pavel: Obchodné styky Levoce s Pofskom v druhej polovici 
XVI. storocia. Historické Studie I (1955) 105-145 . old. 

H. tanulmánya, amely a lőcsei és más városi levéltárak anyaga 
mellett jelentős magyar és lengyel irodalmi anyagot is felhasznál, való
jábanjóval szélesebb képet ad, mint azt címe mutatja. A Bevezetőben 
rámutat arra, hogy Magyarország három részre szakítása u tán milyen 
lehetőségei voltak a legnagyobb szepességi városnak, I/őcsének keres
kedelme fejlesztésében. Utal arra, hogy a feudális rendszer miat t a keres
kedőtőke nem tudot t behatolni az iparba, helyette földbirtok vásárlására 
vagy nemesi rang megszerzésére használták fel, amire a Thurzó- vagy a 
Thököly-cs alád ad kitűnő példát. A lőcsei lakosság közt erős volt a 
differenciálódás, a kimutatott vagyon több mint fele 25 kereskedő, az 
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